
مجلة شهرية تعنى بثقافة الطفل المسلم تصدر عن

مدرسة االمام الحسين  الدينية في الصحن الحسيني الشريف
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شهر شعبان المعظم 1432 هـ - تموز 2011 م

رقم التسجيل في دار الكتب والوثائق في بغداد 1554 لعام 2011



هل تعلم ؟

رئيس التحرير:
علي البدري

وب����أّم����ي ق�����ْد َأَم������ْر

 

ُي��ْغ��َت��َف��ْر ال  َذْن����ُب����ُه 

 

َغْر َبْدَء ُعْمري في الصِّ

 

والَبَصْر َسْمعي  وْهَي 

 

َخ��َدْر َط��رف��ي  َرأت  ل��و 

 

َه��ْر ف���وَق ص���ْدٍر ك��ال��زَّ

 

َك���َم���اٍك َق����ْد َح��َض��ْر

 

اْنَهَمْر ما  إِْذ  كالّندى 

 

وِب����ِه ُي��ْج��ل��ى ال���َك���َدْر

 

وْهَو في القلِب اْسَتَقْر

 

َب���َش���ْر ال  َك�����َم�����اٍك 

 

ُح��ل��ٌم ف���وَق ال���ُص���َوْر

 

ذل����َك ال����َب����ْدُر اأَلَغ�����ْر

 

َح��َش��ْر َل���ْو  َيْعفو  ث��مَّ 

 

ش����اَء رّب����ي واق���َت���َدْر

 

ف��ال��ذي ق��ْد َع���قَّ ُأّم��ًا

 

ك��لُّ ش��يٍء ك��اَن أّمي

 

هَي نبضي في ُعروقي

 

ب��اش��ِت��ي��اٍق عانقتني 

 

وُت��ن��اغ��ي��ن��ي ب��ُل��ْط��ٍف

 

أْصحو ح��ي��َن  وَأراه����ا 

 

َحنانًا منها  أْرت�����وي 

 

َش���ذاُه َع��ْب��َق  أْنتشي 

 

َم����َأ ال��دن��ي��ا َه��واه��ا

 

ف��أن��ا ف��ي ع��ي��ِن أّم��ي

 

وأن���ا ف��ي ق��ل��ِب أّم��ي

 

وأن��ا ف��ي ح��ْض��ِن أّم��ي

 

َيْرضى اهلُل  ِب��ِرض��اه��ا 

 

�شعر:ح�صني �صادقأمي
 ر�شوم: علي جواد �صلوم
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يف هذا العدد

هل تعلم ؟

كلمة امل�شرف العام:

6

9

20

 �شماحة ال�شيخ احمد ال�شايف دام عزه

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الطيبين  وآل���ه  محمد  على  وال��س��ام  وال��ص��اة 
الطاهرين.

مرة ثانية اعود وأحييكم مهنئًا لكم بصدور العدد 

خبر  لكم  وانقل  الخير  براعم  مجلتكم  من  الثاني 

نجاحها الباهر حيث طبع العدد االول 00003 نسخة وقد 

مع  االع��زاء  وابنائهم  واألمهات  اآلباء  من  قبوالً  لقيت 

حيث  القيمة  وماحظاتهم  بمقترحاتهم  استئناسنا 

المشاركات تصل  تنفيذ االكثر منها وكذلك بدأت  تقرر 

الينا منكم وسوف تنشر ضمن االعداد القادمة إن شاء اهلل 

وأعدكم بأن أجعل المجلة نصف شهرية واجعل نصفها 

للبنات الَحَسنات ولمشاركتكم الدور الفعال.كما اهنئكم 

الخمسة  االقمار  ووالدة  المعظم  شعبان  شهر  بدخول 

فيه وتعلمون أعزائي الصغار والصغيرات أن مدرسة اإلمام 

الحسين عليه السام في الصحن الحسيني الشريف عندها 

برنامج سنوي في العطلة الصيفية لتدريس طلبة المدارس 

االبتدائية والمتوسطة واإلعدادية وحتى الجامعات ذكورا وإناثا 

لبعض األحكام الشرعية والعقائد واألخاق والسيرة فأرجو أن 

ال تتركوا هذه الفرصة وشاركوا في هذه الدورات الصيفية علما 

ان هذه السنة وآخر رقم للمشاركة وصل اليه هو ثمانون ألف 

طالب وطالبة ومن كل أنحاء العراق واهلل الموفق  

ان إمام زماننا هو اإلمام المهدي المنتظر )عّجل اهلل فرجه( وهو خليفة رسول اهلل وحفيده ،  وهو موجود 
فيساعد  األفضل  الى  العالم  كل  سيغير  يظهر  وعندما   ، يوم   كل  في  أعمالنا  يرى  انظارنا  عن  غائب  لكنه 

المحتاجين ويمسح دموع االيتام وسوف لن يظلم الفقير فله من يدافع عنه ويجتهد في إيصال حقه إليه .

للتواصل معنا  :
  مدرسة االمام الحسين

في العتبة الحسينية المطّهرة 
أو على االنترنت 

براعم الخير على ) الفيس بوك (

هاتف:
07801144304

07700478377

المشرف العام :
الشيخ احمد الصافي

رئيس التحرير:
علي البدري
تحرير :
الشيخ بدر العلي
محمد ياسر
فاح الحسناوي
عاء ضمد
سعد مرزوك

مدير التحرير:
عاء االسدي

رسوم:
كمال الباشا

حليم  الياسري
وفاء عباس

تصميم :
علي جواد سلوم

التدقيق اللغوي :
///////

info@alhussain-sch.org
بريد االلكتروني

�شعر:ح�صني �صادق
 ر�شوم: علي جواد �صلوم

 اأخالق املع�شومني

ا�شحك مع جحا

علوم ) كوكب املريخ (
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�شيناريو: علي البدري يوميات كابنت حممد
 ر�شوم وتلوين رقمي : كمال البا�صا

الطهارة

العدد 2 اأخالق 

ه��ي��ا ب��ن��ا ي��ا ح�����ش��ن ل��ن��ذه��ب اإل��ى 
محمود الم�شجد فقد قرب وقت الآذان ه��و  اأي���ن  لكن  نعم 

لقد تاأخر لنذهب اإلى بيته 
وناأخذه معنا .

يده  تنج�شت  لقد  ن��ع��م  
اذا كانت مبلولة اأو الكلب 

مبلول

اإن  ان��ظ��ر ي���ا م��ح��م��د 
الكلب  يم�شك  ح�شن 

لقد تنج�س.

وقت  اإن  محمود  ي��ا  هيا 
ال�شالة قريب هيا لنذهب 

اإلى الم�شجد 

اأنا جاهز هيا نذهب فقد 
تو�شاأت قبل قليل  اأذه������ب واغ�����ش��ل ي��دك 

وربما  الكلب  لم�شت  فقد 
بعرقه  ي���دك  ت��رط��ب��ت 

فتنج�شت

كال فاإن اإزالة النجا�شة 
على  ك��ن��ت  اذا  ي��ك��ف��ي 

و�شوء
يا  الو�شوء  اأع��ي��د  وه��ل 
يدي  اأغ�����ش��ل  اأم  محمد 

فقط
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وه����ل ال���ط���ه���ارة من 
العمال  الواجبة 

ان الطهارة من خالل
 ) الو�شوء اأو التيمم(

ل��غ��ي��ره��ا من   واج���ب���ة 
ال���ع���ب���ادات ك��ال�����ش��الة 

وقراءة القراآن ،
 وهي م�شتحبة للموؤمنين 

في كل الوقات 

ال����ذي  هلل  ال���ح���م���د 
بالطهارة  علينا  م��ّن 
يوجد  فال  والنظافة 
عاقل يحب النجا�شة 

يقول  تعالى  اهلل  ان 
في كتابه الحكيم : 

في  ه���ذا  تعلمت  وه���ل 
مدر�شة المام الح�شين 

)ع( اأي�شًا ..

نعم وقد تعلمت اأن الطهارة ق�شمين : 
1-الطهارة من الخبث : والخبث هو النجا�شة على الج�شم مثل عرق 

الحيوان او الدم او البول وغيرها من النجا�شات وتجب ازالتها .
اأو  2-الطهارة من الحدث : وهو حدوث البول او الريح او الغائط 

النوم من قبل نف�س ال�شخ�س .

طريقة  ه��ن��ال��ك  وه���ل 
اأخرى ي�شتطيع الم�شلم 
غير  ب��ه��ا  ي��ت��ط��ه��ر  اأن 

الو�شوء 

نعم فهنالك طرق تجعل 
الم�شلم على طهارة غير 
الو�شوء منها التيمم اذا 
كان الماء غير متوفر اأو 

م�شر ب�شحة بالمري�س

اِبيَن َوُيِحبُّ  وَّ ) .. اإِنَّ اهلّلَ ُيِحبُّ التَّ
ِريَن {البقرة222 اْلُمَتَطهِّ
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�شيناريو:علي البدري
�أخالق  ر�شوم وتلوين رقمي: كمال البا�صا

�ملع�صومني
رد �لتحية 

باأح�صن منها 

1

2

3

مع  طويلة  لمدة  م�شافرًا  )ع(  الح�شن  الإم���ام  ك��ان   
مجموعة من اأ�شحابه 

وعند عودته كان اأهل بيته والعاملين فيه باإنتظاره ..
الحمد هلل على 

�شالمتك يا �شيدي 
ومولي

 ا�شهدوا باأنني قد 
اأعتقت هذه الجارية 

لوجه اهلل .. 
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5
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 ان الذي فعلته تلك 
الجارية  يا مولي 

ل ي�شتحق ان تعتقها 
لأجله .. 

ان اهلل تعالى يقول
ْيُتم   في محكم كتابه الكريم { َواإَِذا ُحيِّ

وْا ِباأَْح�َشَن ِمْنَها ...}   ٍة َفَحيُّ ِبَتِحيَّ
وهي حّيتني بالزهو والرياحين واأنا 

رددت عليها الخير باأح�شن منه ..

نحن اأهل بيت النبوة 
ومعدن الر�شالة ومهبط الوحي اأدب  اهلل 
جدنا محمد )�س( فاأح�شن تاأديبه واأدبنا 

جدنا النبي فاأح�شن تاأديبنا ..
واأنتم محبون�ّا تاأدبوا باأدبنا لتح�شروا معنا 

يوم القيامة ان �شاء اهلل .. 

اهلل يعلم اأين 
ي�شع ر�شالته .... 

انتم فعاًل يا مولي مثاًل 
واقعي لكالم اهلل 

المنزل .. 
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�أ�صحك
�صياحة مع جحا

مدينة �لزهر�ء
هي المدينة  

االندلسية الملكية المشهورة ، 
على بعد 30 كم من قرطبة. وتشتهر بعمارتها 

ببنائها  قام  والرخام  الذهب  من  فيها  استخدم  وما 
الخليفة  األموي عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر في بين 

أعوام 936 و940 م. وقد بناها لتماثل قصور دمشق العاصمة األموية القديمة، 
وازدهرت لنحو 80 عامًا، ثم هجرها أهلها من جند قرطبة خال ثورة البرير. 

انطمرت المدينة ولم يعد اكتشافها إال عام 1911.  
 112 البالغ مساحتها  المدينة  10% من مباني  اآلن نحو  األثرية أظهرت حتى  الحفريات 

هكتارًا. 
المدن  أسماء  تحمل  المغرب  إلى  المعابر  قرب  الطرق  الفتات  فحتى 

المغربية بخط عربي يدوي ، 
بل في كثير من األحيان تظهر تلك األسماء العربية معكوسة )من 

اليسار إلى اليمين(  ونزيد من الذكر ان هناك عدة دول عربية توجد 
بها عدة مدن تحمل نفس األسم مدينة الزهراء في البلدان التالية  
ليبيا في طرابلس تحديدا و في فلسطين في مدينة غزة. 
سمي   الذي  االزهر  جامع  مصر  في  سيما  وال 

. تيمنًا بسيدة فاطمة الزهراء

اإعداد : عالء الأ�صدي
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�أ�صحك
 مع جحا

حمار جحا ليس كأي حمار آخر 
فهو حمار من نوع خاص ، 

جحا  جاء  رجًا  أن  يومًا  حدث  وقد 
ساعة،   لمدة  حماره  إع��ارة  منه  ليطلب 

األغ��راض  بعض  عليه  ينقل 
انا   : ،  فقال جحا  الخاصة به 

خذ  مانع  أي  ل��دي  ليس 
الحمار ولكن يجب أن 

استشير الحمار 
فعساه 

أن يقبل بذلك ..
االصطبل  إلى  جحا  دخل  ثم 
والرجل  طويًا  وقتًا  به  ومكث    ،
ينتظر في الخارج  ثم خرج جحا إلى الرجل 
وقال له : لقد حاولت إقناع الحمار كثيرًا 

لكي يذهب معك ..
رفض  لكنه 
وزعم أنك 
ستضربه 
وتشتم 
صاحبه .. 

�حلمار 
�لعنيد 

ر�شوم : كمال البا�صا
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عقائدنا �لدور�ت
 �ل�صيفية

ي���ح���ت���اج ن����ص ل��ت��ع��ري��ف ال�������دورات 
الصيفية.............

ت�شوير : علي كمال �صرب
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عصام  االس��ت��اذ  قاله  ما  سمعت  هل  حسن   : زي��د 

اليوم؟

حسن : وما قال االستاذ عصام ؟

االسام  من  خرج  األنبياء  بجميع  يؤمن  ال  من  يقول   : زيد 

وأصبح كافرا !

حسن : أجل يا زيد من لم يؤمن بجميع االنبياء صار كافرا .

.  زيد : حتى مع إيماني بنبينا محمد

حسن : يا زيد تعرف أصول الدين .

زيد : أجل أعرفها التوحيد والعدل والنبوة واالمامة والمعاد 

بجميع  االيمان  يعني  بالنبوة  االيمان  زيد  يا  إذن   : حسن 

األنبياء.

زيد : وكم عدد األنبياء يا حسن .

حسن : إن أعدادهم كثيرة يبلغ 124000 نبي .

زيد : وهل األنبياء على منزلة واحدة .

أولوا  فمنهم  مختلفة  مراتبهم  اهلل  عند  األنبياء   : حسن 

ُسِل( العزم ، قال تعالى )َفاْصِبْر َكَما َصَبَر ُأوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُّ

]األحقاف/35[  

زيد : ومن هم أولو العزم يا حسن .

حسن : هم نبينا محمد ، ونوح ، وابراهيم 

، وموسى ، وعيسى صلوات اهلل عليهم 

أجمعين . 

حسب   ، االنبياء  بين  نفرق  ه��ل   : زي��د 

منازلهم عند اهلل .

قال   ، بينهم  نفرق  ال  زيد  يا  ال   : حسن 

ِإَلْيِه ِمْن  ُأْنِزَل  ِبَما  ُسوُل  الرَّ آََمَن   ( : تعالى 

ِه َوَمَلاِئَكِتِه  َربِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آََمَن ِباللَّ

ُق َبْيَن أََحٍد ِمْن ُرُسِلِه(  َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه َلا ُنَفرِّ

]البقرة/285[

عقائدنا
�لنبّوة

 ر�شم وتلوين رقمي : كمال البا�صا
اإعداد : ال�صيخ بدر العلي
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 كيفية الوضوء
�شرائط �شحة الو�شوء :

1 - طهارة ماء الو�شوء .
2 - اإطالق ماء الو�شوء .
3 - اإباحة ماء الو�شوء .

4 - اإباحة اإناء ماء الو�شوء .
5- عدم كون اإناء الو�شوء من الذهب اأو الف�شة .

6 - طهارة اأع�شاء الو�شوء .

7 - اأن يكون هناك وقت كاف للو�شوء وال�شالة .
8 - الرتتيب بني اأع�شاء الو�شوء .

9 - املوالة بني اأع�شاء الو�شوء .
10 - املبا�شرة ، باأن ل يو�شئه غريه - مع الإمكان - .

11 - عدم وجود حمذور من ا�شتعمال املاء .
12 - عدم وجود مانع مينع من و�شول املاء اإىل الب�شرة .

كيف نتو�شاأ ؟
ُقْمُتْم  اإَِذا  اآَمُنوْا  الَِّذيَن  َها  اأَيُّ َيا   (  : قال اهلل تعاىل 
الِة فاْغ�ِشُلوْا ُوُجوَهُكْم َواأَْيِدَيُكْم اإِىَل امْلََراِفِق  اإِىَل ال�شَّ

ىَل اْلَكْعَبنِي( و�ِشُكْم َواأَْرُجَلُكْم اإِ َواْم�َشُحوْا ِبُروؤُ

 �صورةاملائدة -   6 
ن���ب���دأ ب��ال��ن��ي��ة 
وهي أن نقصد 
بقلوبنا أن نتوضأ 
ق��رب��ة إل��ى اهلل 
تعالى، وعندها 
باألفعال  نشرع 

التالية :

اأوًل  : غ�شل الوجه 
الرأس  شعر  منبت  من  وجوهنا  نغسل 
اليمنى  اليد  بواسطة   ، الذقن  طرف  إلى 
األسفل  إلى  األعلى  من  الغسل  وليكن   ،

كما هو موضح بالشكل التالي:
ويستحب الدعاء عند غسل الوجه بأن 

يقال :
�ْس  َبيِّ )ال��لَّ��ُه��مَّ   
َوْجِهي َيْوَم َت�ْشَودُّ 
ِف��ي��ِه ال���ُوُج���وُه ، 
َوْجِهي  ْد  ُت�َشوِّ َول 
ِفيِه  َتْبَي�سُّ  َي��وَم 

الُوُجوُه( .

رابعًا  : م�شح الراأ�س
بما  اليمنى  باليد  ال��رأس  مقدم  نمسح 

ى من َبَلل الوضوء  تبقَّ
، وال نأخذ ماء آخر غير 
المتبقي على اليد كما 
بالشكل  موضح  هو 

التالي :
ال��دع��اء  ويستحب 
ال���رأس  مسح  عند 

بأن يقال : 
ِني ِبَرْحَمِتَك  ) اللَُّهمَّ َغ�شِّ

َوَبَرَكاِتَك َوَعْفِوَك ( .

خام�شًا: م�شح القدم اليمنى
اليد  بباطن  اليمنى  القدم  ظاهر  نمسح 
المفصل  إلى  األصابع  أطراف  من  اليمنى 
بما تبقى من بلل الوضوء كما هو موضح 

بالشكل التالي .
ويستحب الدعاء عند مسح القدم بأن 

يقال :
َعَلى  ْتِني  َثبِّ )ال��لَّ��ُه��مَّ 
��َراِط َي���وَم ت��زلُّ  ال�����شِّ
واْجَعْل  الأْق���َداُم  ِفيِه 
يَك  ُيْر�شِ ِفيَما  �َشْعِيي 

ي ( . َعنِّ



هدية�لعدد  كيفية الوضوء

مبطالت الو�شوء :
1 - خروج البول .

2 - خروج الغائط 
3 - خروج الريح .

4 - النوم الغالب على العقل .
5 - اجلنون .

6 - الإغماء .
7 - ال�ُشْكر .

8 - احلدث الأكرب ، وهو : كل ما يوجب الغ�شل .
ما يجب له الو�شوء :

1 - ال�شالة ، واجبة اأو م�شتحبة ، اإلَّ �شالة امليت .
نْي . 2 - ق�شاء ال�شجدة والت�شهد املَْن�شيَّ

3 - الطواف الواجب يف احلج والعمرة .
4 - مل�س كتابة القراآن الكرمي 

ثانيًا: غ�شل اليد اليمنى
نغسل اليد اليمنى من المرفق ) الكوع ( 
من  الغسل  وليكن   ، األصابع  أطراف  إلى 
في  موضح  هو  كما  األسفل  إلى  األعلى 

الشكل التالي .
ال��دع��اء  ويستحب 
ع���ن���د غ���س���ل ال��ي��د 

اليمنى بأن يقال:
ِكَتاِبي  اْعِطِني  )اللَُّهمَّ   
ِبَيِميِني َواخُلْلَد يف اجِلَناِن 
��ْب��ِن��ي  ��اِري َوَح��ا���شِ ِب��َي�����شَ

ِح�َشابًا َي�ِشريًا( .

ثالثًا: غ�شل اليد الي�شرى
نغسل اليد اليسرى من المرفق ) الكوع( 
الغسل  وليكن   ، األص��اب��ع  أط���راف  إل��ى 
موضح  هو  كما  األسفل  إلى  األعلى  من 

بالشكل التالي :
الدعاء  ويستحب 
اليد  غسل  عند 
اليسرى بأن يقال:

ُتْعِطِني  ل  )ال��لَّ��ُه��مَّ   
َول  ِب�ِشَماِل  ِكَتاِبي 
اإىَل  َمغُلوَلة  َعْلَها  َتْ

ُعنِقي ( .

�شاد�شًا: م�شح القدم الي�شرى
اليد  بباطن  اليسرى  القدم  ظاهر  نمسح 
اليسرى من أطراف األصابع إلى المفصل ، 
بما تبقى من بلل الوضوء كما هو موضح 

بالشكل التالي :
ويستحب الدعاء عند مسح القدم بأن 

يقال :
َعَلى  ْتِني  َثبِّ )ال��لَّ��ُه��مَّ 
َي���وَم تزلُّ  ��َراِط  ال�����شِّ
واْجَعْل  الأق��َدام  ِفيه 
يَك  ُيْر�شِ ِفيَما  �َشْعيي 

ي ( . َعنِّ

 اإعداد: علي جواد �صلوم
ر�شوم : كمال البا�صا



اإ�شالم اأبي ذر الغفاري ..  

1

3

2

4

حو�ريون

الذئب  اأي��ه��ا  اإب��ت��ع��د 
ذئبا  راأي���ت  م��ا  واهلل 
اأخبث منك ول �شرا .

الجهة  م��ن  ل��الأغ��ن��ام  ع��اد  ث��م  قليال  ال��ذئ��ب  فابتعد 
الأخرى.

اأه�����ل مكة  م��ن��ي  ���ش��ر 
واهلل.. 

نبيا  اإل��ي��ه��م  اهلل  بعث 
فكذبوه و�شتموه 

اإبتعد اأيها الذئب ، 
اإبتعد واإل قتلتك.
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�شيناريو: ال�صيخ بدر العلي اإ�شالم اأبي ذر الغفاري ..  
 ر�شوم وتلوين رقمي : عبد احلليم يا�صر

5

7

6

8

لقد  اأ���ش��ك��ت��وا 
اأبو  عمه  ج��اء 

طالب ..

فتفاجاأ اأبو ذر من كالم الذئب وكيف نطق وذكر اأمور تحدث 
بمكة .. فقرر اأبو ذر الذهاب اإلى مكة ليتاأكد مما �شمعه .

.  فاأخذه ابو طالب للنبي )�س(  .فلحق اأبو ذر اأبا طالب لي�شاأله عن النبي

ما حاجتك .
المبعوث  النبي  هذا 
ان  اري����د   .. ف��ي��ك��م 

اأوؤمن به واأ�شدقه

هل �شمعتم ما يقوله 
محمد عن اآلهتنا  

جل اأنه يقول باأن اهلل واحد 
ل �شريك له ، واأن اآلهتنا هي 

من عمل ال�شيطان

اإل  اإله  ل  اأن  اأ�شهد 
محمدا  واأن   ، اهلل 

ر�شول اهلل .
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ما هذا يا كوكو انك 
تنام في و�شط النهار 

انه�س ايها الك�شول 
اتركني اأنام يا بطوط 
منذ  م�شتيقظ  ف��اأن��ا 
ولي�س  الباكر  ال�شباح 

لدي عمل اقوم به 

ل���ق���د ���ش��م��ع��ت ب����اأن 
التربة  �شطح  تحت 
الكثير  تنمو  ب���داأت 
فتعال  ال��ح��ب��وب  م��ن 
لنحفر وناأكلها معًا ..

ه��ي��ا ب��ن��ا ف��اأن��ا 
 ... جدًا  جائع 

هيا اأ�شرع اذًا 

احفر  كوكو  ي��ا  هيا 
بقّوة ، �شناأكل كثيرًا 

ها ها ها  ن��ع��م ي���ا ب��ط��وط 
من  الكثير  �شنجد 
الحبوب ون�شتمتع 

باأكلها كثيرًا 

ل����ن����ت����وق����ف ي��ا 
ب����ط����وط ف��ل��ق��د 
ولم  كثيرًا  تعبنا 

نجد الحبوب ...

لم�شكلة لي�شت في عدم وجود 
كيف  وان��م��ا   ، فقط  الحبوب 
�شنخرج من هذه الحفرة التي 

اأ�شبحت عميقة ..

يوميات كوكو
وبطوط

�شيناريو: علي البدري
ر�شوم وتلوين رقمي: كمال البا�صا
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يا  ق���ف���ز  ك���ف���اك 
قفزنا  فلقد  كوكو 
ك���ث���ي���رًا وي���ب���دو 
ن�شتطيع  ل  ان��ن��ا 
ال����خ����روج ب��ه��ذه 

الطريقة ..

على  ت��ع��اون��ا  لقد   
الحفرة  هذه  حفر 
فلماذا   ، العميقة 
على  ن���ت���ع���اون  ل 

الخروج منها ..؟

يا  ذل�����ك  وك����ي����ف 
هيا   .. ب���ط���وط  
اريد  فانا  اخبرني 
الخروج ب�شرعة ..

ت�شل  ان  ب��ع��د 
ال������ى ال���ح���اف���ة 
خارج  اإل��ى  اقفز 
واجلب  الحفرة  
حبل لتخرجني 

حل  التعاون  اإن 
لكل الم�شاكل يا 
�شديقي العزيز 

.. ها ها ها 
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يجب اأن نتفق اليوم 
ع���ل���ى اإج��������راءات 
ونق�شم  ال��ح��ف��ل��ة 
الأعمال فيما بيننا 

لكي ل نن�شى �شيء

!!

1

3

2

4 18

زهر�ء
وبنات �الميان

لقد ا�شتريت زهورًا 
جميلة اليوم لأزين بها 

قاعة الحتفال يوم غد 
فماذا �شتجلبين اأنت

اأنا �شاأجلب حلوى معي، 
فاأمي ماهرة جدًا في 

اإعداد الحلوى 

اأما اأنا �شاأتكفل 
بال�شوتيات و�شاأجلب 

معي اأغاني جديدة

ما هذا يا رويدة 
هل ت�شتمعين اإلى 

الغناء .؟!

اأنا ل ا�شمع الأغاني دائمًا 
اإنها حفلة واحدة في 
ال�شنة ن�شتمع فيها اإلى 

الأغاني ونفرح ..

يا عزيزتي رويدة اإذا 
كانت حفلة واحدة 

فهل نع�شي اهلل فيها ول 
ن�شبر على طاعته ؟

لو جلبت لك ع�شل 
لذيذ لكنه م�شموم هل 

�شتاأكليه يا رويدة .

لقد ُحِرَم علينا ال�شتماع 
اإلى الغناء لأنه ي�شوه ارواحنا 

بمع�شية اهلل ويبعدنا عن 
رحمته ..

لكن الغناء جميل 
ومو�شيقاه تهداأني ..

�شيناريو: علي البدري  - ر�شوم: وفاء عبا�س
تلوين رقمي: كمال البا�صا
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طبعًا لن اآكله حتى لو كان طعمه لذيذ . فحالوته 
لوقت ق�شير واآلمه �شتدوم طوياًل وربما اأموت

وهكذا تفعل
 معا�شي اهلل 
ظ����اه����ره����ا 
جميل  ولكن 
باطنها قبيح، 
وكل  فالغناء 

وتعالى  �شبحانه  اهلل  اإن 
عندما ينهانا عن �شيء اإنما 

هو لم�شلحتنا ..

لقد �شمعت اأبي يقول
 قال الإمام  علي بن اأبي طالب )ع( 

)) الغناء يورث الفقر ، ويعقب النفاق ((

وقال الإمام جعفر 
ال�شادق )ع(

))ب���ي���ت ال��غ��ن��اء 
ف��ي��ه  ي�����وؤم�����ن  ل 

وهل تقبلين اأن ت�شتبدلي ر�شا اهلل باأغنية ؟!

اأكبر  اهلل  ر���ش��ا  اإن  طبعًا   
لن  و�شوف   ، الغايات  كل  من 
عن  للبعد  نف�شي  اأع��ر���س 

اإن ترك الغناء ل يعني ترك الفرح ف�شنفرح 
كثيرًا ..،

لكن من دون ان نع�شي اهلل ، فهنالك بدائل 
كثيرة في المو�شحات والم�شابقات ..

اأح�شنت يا �شديقتي .. 
واهلل �شيعطيك اجر ما 
تجاهدين به نف�شك ..

5

7

6

8

المعا�شي التي نهى اهلل عنها 
انما هي قبيحة جدًا لو فكرنا 

بعواقبها

رحمته فاأنا اأحب ربي اأكثر من الغناء .

ول  ال���ف���ج���ي���ع���ة، 
الدعوة  فيه  يجاب 
وت���دخ���ل���ه  ول   ،

المالئكة ((

واأنا �شوف 
اترك الغناء 
فال يمكن اأن 
اأعمل �شيء 

ل ير�شى به 
ربي



علوم
كوكب 
املريخ

ال����ش����م����س����ي����ة( ك���وك���ب ال���م���ري���خ ه����و أح�����د ك���واك���ب  م����ج����م����وع����ت����ن����ا  من  )  أكبر  ولكنه  األرض  من  أصغر  ي��دوران تبلغ 687 يوما أرضيا القمر  , ويشبه األرض من عدة وجوه , وسنته حجمه  والمريخ  األرض  أن  تلحق وبما  فإنها  الشمس  يبدو ح��ول  وعندها  وتسبقه  المريخ يتحرك إلى الخلف    ل��ل��م��راق��ب��ي��ن ب���أن ال��م��ري��خ به  ي��رى  السماء  إذا ساطعة وذلك عندما يكون وك���أن���ه ن��ج��م��ة ح��م��راء ف��ي  رؤيته  وتصعب  منا  المريخ اآلن أنه ال حياة على سطح  المريخ   ما وجد خلف الشمس .. ٌيعرف قريبا  إلى  فضائية  مركبات  أرسلت  وأرسلت صورا واضحة وبالتفصيل  لتضاريس وهبطت بعض هذه المركبات على سطحه  فقد 

 , متجمد   صخري  هناك  فالسطح   , عندنا المريخ  هي  كما  زرقاء  ليست  هناك  والسماء 
بسبب على األرض  ... وذل��ك  زهرية  هناك  السماء   الذي فلون  الجو  في  المنتشر  يوقف  الغبار   الذي  بالمريخ  األزرق يحيط  الشمسي  اآلخ��ر الطيف  الطيف  ويمكن 

عن بالمرور ,  ال��م��ري��خ  قمرين ويختلف  ل��ه  ب��أن  واالثنان األرض  واحد  قمر  ويصعب بدل  ج��دا  توأمًا رؤيتها إال بواسطة مرقاب صغيران  المريخ  ويعتبر   , وغافه قوي  أب���رد  ولكنه   , احتمال  ل���أرض  وهناك    , بكثير   أخف  بإرسال مركبة تحتوي على رواد فضاء للنزول الجوي  
على سطحه .

األعابوح�شاب
اإعداد : عالء الأ�صدي
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األعابوح�شاب

التي  األع�����داد  ع��ي��ن 

الفواكه  عليها  تدل 

ال����م����وج����ودة ف��ي 

مستعينا  المربعات 

الموجود  بالمجموع 

في األسفل واليمين.

3 25

23

27

232923

عبر  يمر  ال���ذي  ال�شيئ  ه��و  1-م���ا 

الزجاج دون اأن يك�شره ؟

2- له اأ�شنان كثيرة لكنه ل يع�س ؟ 

3- لها اربعة اأرجل لكنها ل تم�شي ؟

4-كلما اأردت ا�شتعمالها رميتها ؟

يدخل  ول  الباب  خالل  من  يمر   -5

الغرفة فما هو ؟

1- الضوء 
2- المشط 

3- المنضدة 
4- الكرة 

5- المفتاح

اإلجابة في العدد القادم

إج�����اب�����ة 

ال����ع����دد 

السابق

اإعداد: الأ�صتاذ لبيب ال�صعدي 

16 =
2 =
20 =
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هيانر�شم من�أنـــت

ما هو اسمك؟ 
اسمي بشار علي نصر اهلل .

أين سكنك ؟
اسكن في مركز مدينة كرباء في منقطة 

الجمعية .

دراستك ؟
مدرسة  في  متوسط  الثاني  في 

لقمان الحكيم. 

اين تقضي اوقات فراغك التي 
تحصل في ايام الدراسة ؟

ببعض  وأق��وم  دروس��ي  احظر 
اعمال البيت .

في  فراغك  اوقات  تقضي  اين 
ايام العطلة المدرسية .

التفقه  ف���ي  ب��ع��ض��ه��ا  اق��ض��ي 
ب��ال��دي��ن ف��ي م��درس��ة االم���ام 

في  ال��س��ام(  الحسين)عليه 
والبعض  الشريف  الحسيني 
االخ���ر اخ���رج م��ع االص��دق��اء 

للتن�زه وزيارة أرحامي .

هل تساعد والدك ؟
نعم أساعده وأقوم بكل ما ُيريده مني .

هل تساعد والدتك ؟
نعم اساعدها بأي شيء اجلب ما تطلبه مني 

واقوم احيانا بتنظيف البيت .

ما الذي استفدته من الدراسة الحوزوية 
؟

من  جملة  منها  كثيرة  أشياء  تعلمت 
والمستحبات  والمحرمات  الواجبات 

والمكروهات .

ماذا تنصح أصدقائك؟
وااللتزام  بالدين  بالتفقه  انصحهم 

باألخاق ومساعدة آبائهم . 

ما هي هواياتك ؟
كرة القدم .

ت���ك���ون  ان  ت����ح����ب  م��������اذا 
بالمستقبل ؟

ومقرئ  طبيبًا  أك��ون  أن  أح��ب 
للقرآن .
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 اإعداد: علي جواد �صلوم
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من 
�أخالقنا

 ر�شم وتلوين رقمي : كمال البا�صا


